Informativo 14 / 2019

3º ano – séries iniciais do Ensino Fundamental

Atividade Externa

UM DIA NO CAMPO

Minhocário
Compostagem

CHÁCARA DO TIO MIRO

Horta

Estrada da Roça Velha s/n°, Roça Velha,
São José dos Pinhais

Nascente

Os alunos conhecerão a nascente de um rio e aprenderão a importância da preservação do
meio ambiente e de seus mananciais, visita ao pomar com grande variedade de árvores frutíferas, a
horta de alimentos orgânicos, com sistema de adubação por compostagem e minhocário para
produção de húmus, e a importância destes sistemas para a agricultura e o meio ambiente. Visita à
estufa de hidropônia – assuntos estudados em sala, no projeto de Ciências: O SOLO.
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PROGRAMAÇÃO DA MANHÃ:
. CAFÉ DA MANHÃ - achocolatado, suco natural, sanduíche, bolo caseiro e frutas.
. AULÃO SOBRE O SOLO - com a professora de Laboratório de Ciências – Luciana e o
responsável pelo cultivo na chácara. Manejo na horta – colher o alimento que será servido
no almoço.
. ALMOÇO - arroz, feijão, estrogonofe, saladas e suco natural.
. AVENTURA - arvorismo, tirolesa, paredão de escalada, tobogã, pista de obstáculos e trilha
ecológica.
. LANCHE DA TARDE - achocolatado, suco natural, sanduíche, bolo caseiro.
Data: 03 de maio (sexta-feira)
Horário de saída: 7h30min (em frente ao colégio) – os alunos aguardam na primeira quadra
Previsão de retorno: 18h
CUSTO: R$145,00 (a serem pagos até o dia 26 de abril) – data máxima, pois a escola
repassará a lista com os nomes para a empresa de transporte e guia da atividade.
IMPORTANTE:
•
•
•

Vestir uma roupa leve e fresca (não precisa ser o uniforme).
Passar protetor solar e repelente antes de sair de casa.
Levar numa mochila pequena: roupa extra (bermuda, camiseta, moletom), chinelo,
protetor solar, repelente, capa de chuva descartável, uma garrafinha de água
descartável.

Devido aos compromissos que a escola assume na contratação de transporte e outros
serviços necessários às atividades, somente os alunos que efetivarem o pagamento até a
data estabelecida (26 de abril) terão participação garantida.
Em caso de cancelamento da atividade pela escola, por quaisquer motivos, a escola
restituirá o valor pago, até dois dias úteis após a data prevista para a atividade.
Assim, solicita-se dos Senhores Pais ou Responsáveis OBSERVAR ATENTAMENTE
a data de saída, bem como DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO PREENCHIDA
CORRETAMENTE, juntamente com a importância devida.
Curitiba, abril de 2019.
A Coordenação
Este informativo está disponível no site: www.colegiointegral.com.br
....................................................................................................................................................................
Ref. Informativo 14 /19-UM DIA NO CAMPO-3º ano-séries iniciais Ensino Fundamental – 1º trimestre
Autorizo meu(minha) filho(a) _______________________________________________________ do
3º ano ______ a participar da atividade externa.

Dia: 03 de maio de 2019
Horário de saída: 7h30min Retorno: 18h
Local: CHÁCARA DO TIO MIRO
Turmas: 3° A, B e C
Custo: R$145,00 – pagamento até dia 26 de abril,
Data: ___/___/___

para a professora regente.

Assinatura: _________________________________
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